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Denna garanti gäller för färgbelagd, varmgalvaniserad stålplåt med ett zink-
lager på minst 275 g/m2 och Aluzink 185 g/m2 använd för tak- och väggkon-
struktioner i enlighet med villkor på material specificerade i Tabell 1. 
Material som inte är listat omfattas inte av garantin. Garantin omfattar onormal 
kulörförändring, att färgskiktet inte  flagnar samt för genomrostning. 

Garantitiden räknas från fakturadatum till kund och gäller enligt tabell nedan.

Garanti

G Ö R  T A K B Y T E T  L Ä T T

Tabell 1

Beläggningssystem Användningsområde
Garanti mot kulörbestän-
dighet och färgavflagning

Garanti mot 
genomrostning

Korrosivitetsklass C1-C3 C4 C1-C3 C4

Polyester 25 Std (PE) Tak- och väggprofiler,
Beslagsplåt 10 år - 30 år -

Polyester 25 övriga (PE) Tak- och väggprofiler,
Beslagsplåt 10 år - 10 år -

Mattpolyester (MPE) Tak- och väggprofiler,
Beslagsplåt 10 år - 10 år -

GreenCoat Matt (GCW) Tak- och väggprofiler 20 år 15 år 30 år 30 år

GreenCoat Mica (GCM) Tak- och väggprofiler,
Beslagsplåt 20 år 20 år 30 år 30 år

GreenCoat PRO Matt (GPM) Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt, 
Bandtäckningsplåt 20 år 20 år 30 år 30 år

Aluzink 185 g/m2 (AZ185) Tak- och väggprofiler, Beslagsplåt, 
Bandtäckningsplåt - - 25 år 20 år

RWS Takavvattning 20 år 10 år 15 år 10 år

Aluzink 185 g/m2 Takavvattning - - 20 år 10 år

Polyester 15 (PE15) Högprofiler - - C1-C2: 5år 
C3: - -



G Ö R  T A K B Y T E T  L Ä T T

Garantin gäller vid användning av Profilplåt´s standardkulörer och Aluzink 185 g/m2 
i miljöer enligt Tabell 1. Den kan alltså inte tillämpas då plåten används i särskild korrosiv miljö, 
t ex i luft med hög salthalt, inte heller plåt i kontinuerlig kontakt med vatten eller där korrosiva 
kemikalier, korrosiv rök, kondens och aska, cementdamm eller djurspillning kan påverka ytan.
Förutsättningen att garantin ska gälla är om montering, årlig besiktning och underhåll har 
genomförts på ett professionellt sätt och i enlighet med instruktioner och anvisningar som 
återfinns på www.profilplat.se

Vidare gäller garantin under förutsättning att:
• Lutning på tak eller annan yta är minst 1:16 (3,6gr) och att vatten fritt kan rinna från alla ytor.
• Bearbetning sker i temperatur enligt vid försäljningen gällande datablad för respektive produkt.
• Att tillämpad radie vid bockning följer angivna värden samt att plåten inte återbockas kraftigt.
• Plåtens nakna klippkanter är skyddade eller skyddsmålade för att undvika kantkorrosion att uppstå.
• Plåten eller dess beläggning inte skadats mekaniskt eller kemiskt. Bearbetningsskador som förorsakat 

genombrutet färgskikt måste åtgärdas genom professionell bättringsmålning av montören eller 
fastighetsägaren.

• Metallspån som uppkommer vid kapning, borrning genast avlägsnas.
• Plåten inte lagras eller används i kontakt med eller i närhet av fuktiga och korrosiva material.
• Plåten inte utsätts för kontakt med koppar eller vätskeutströmning från kopparrör.
• Detta åtagande gäller endast för normal miljö mer än 1 km från kusten.
• Detta åtagande gäller endast korrosion från vädersidan och om mer än 5% av ytan på varje enskild 

byggnad påverkats. Det gäller inte korrosion och andra effekter som uppstår till följd av ämnen i 
byggnaden eller onormal förorening eller kontakt med aggressiv rök aggressiva kemikalier eller direkt 
kontakt mellan väggbeklädnad och mark.

• Lämpligt beläggningssystem samt lämpliga fästdon och tätningsmedel för gällande korrosivitets-
klass, enligt Tabell 2, använts.

• Årlig inspektion och underhåll har genomförts och dokumenterats på ett professionellt sätt.
• Ansamlingar av smuts eller andra avlagringar och områden i regnskugga årligen har tvättats på ett 

fackmässigt sätt.
• Temperaturen inte kontinuerligt har överstigit maximal användningstemperatur.
• Kontakt med våt betong, vått timmer, mark eller andra ytor har undvikits.
• Produkten har installerats inom 1 månad efter fakturadatum.

Förfarande vid ersättningsanspråk
Reklamationen skall vara Profilplåt tillhanda inom sex månader från det att avvikelsen noterades 
eller borde ha noterats och i alla fall inom garantitiden. I de fall inköpet inte är gjort direkt från 
Profilplåt meddelas anspråk på garantin återförsäljaren eller leverantören. 

Ersättningsregler
1. Om berättigade anspråk enligt garanti framställs åtar sig Profilplåt att efter eget val antingen 
svara för kostnaderna, helt eller delvis, beroende på plåtens ålder, för ommålning av defekter på 
plåt eller fritt köparen leverera ny plåt, som ersättning för defekt. Åtgärden ska vara den mest 
praktiska i kombination med att kostnaden ska vara rimlig. 
Ovanstående ska utföras med produkter ur Profilplåt´s produktsortiment som  finns tillgängliga vid 
tidpunkten för åtgärden, vilket kan orsaka skillnader i färg jämfört med originalprodukten. 
2. Profilplåt har inget ansvar för fel utöver vad som beskrivs här och köparen äger inte rätt att göra 
gällande några andra anspråk. Detta gäller varje kostnad och förlust som felet kan orsaka eller 
medföra inklusive kostnad för arbete i samband med byte av material samt produktionsbortfall, 
utebliven vinst och andra direkta eller indirekta kostnader. Kostnadsansvaret enligt garantin är    
begränsat till ursprungligt fakturavärde av reklamerad plåtleverans. Profilplåt lämnar inte ersätt-
ning för förlust i näringsverksamhet. Profilplåt ansvarar i intet fall för direkta eller indirekta förluster 
på grund av sådana skador som avses med denna garanti. 
3. Motsvarande beläggningsgaranti för ersatt eller ommålade plåtar gäller återstoden av               
ursprunglig garantitid.
4. Ersättningens storlek tar hänsyn till att byggnaden fyllt sin funktion under ett antal år och till 
den återstående livslängden. Nedanstående riktlinjer, enligt Tabell 3, tillämpas vid färgavflagning, 
onormal kulöravvikelse och genomrostning.
5. Vid genomrostade plåtar som ger läckage ersätts skadade plåtar.
6.  Förutsättning för garantibehandling är att plåtmaterialet kan identiferas med ordernummer och 
att fakturakopia eller annan inköpshandling för plåtmaterialet kan uppvisas.
Profilplåt eller den representant Profilplåt utser skall äga rätt att besiktiga materialet monterat på 
plats.

Garantin gäller för alla listade produkter och som levererats efter 2016-01-01

Tabell 2
Korrosivi-
tetsklass

Miljöns
korrosivitet

Miljöexempel Lämplig
beläggning

C1 Mycket låg Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mäng-
der luftföroreningar, t ex kontor, affärer, skolor och hotell.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE), 
GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat 
Matt (GCW), Green Coat PRO Matt 
(GPM),  Aluzink (AZ185)

C2 Låg Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Icke uppvärm-
da utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg 
frekvens av fuktkondensation och låg halt luftförore- ning-
ar, t ex sporthallar, lagerlokaler.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE), 
GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat 
Matt (GCW), Green Coat PRO Matt 
(GPM),  Aluzink (AZ185)

C3 Måttlig Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder 
luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade 
områden. Områden med visst inflytande från kusten, Ut-
rymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftförore-
ningar från produktionsprocesser, t ex bryggerier, mejerier, 
tvätterier.

Polyester (PE), Mattpolyester (MPE), 
GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat 
Matt (GCW), Green Coat PRO Matt 
(GPM),  Aluzink (AZ185)

C4 Hög Atmosfärer med måttlig mängd salt eller påtagliga mäng-
der luftföroreningar. Industri och kustområden. Utrymmen 
med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från 
produktionsprocesser, t ex kemiska industrier, simhallar, 
skeppsvarv.

GreenCoat Mica (GCM), GreenCoat 
Matt (GCW), Green Coat PRO Matt 
(GPM),  Aluzink (AZ185)

Tillägg för bandtäcknings- och beslagsplåt

Garantin gäller inte om falsslutaren eller
verktyg skadat materialets yta.

Tillägg för takavvattning

Garantin gäller inte om lutningen på häng-
rännan är mindre än 2,5 mm/m eller om
stengranulat från monterad takprodukt 

ansamlats i hängrännan.

Tillägg för tak- och väggprofiler

Garantin gäller inte om för korrosivitets-
klassen olämpliga fästelement använts.

Tabell 3
Tid år Ommålning -

ersättning (%)
Ny plåt -
ersättning (%)

0-3 100 100

4-7 60 100

8-10 40 100

11-20 40 100

21-30 - 50

Villkor för garantin
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